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Verslag van het bestuur
Inleiding
De stichting Sa4 is een initiatief van de familie Joop en Irma Saan. Het gaat de familie goed en
middels deze stichting willen ze goede doelen ondersteunen. De drie zussen Claudia, Linda en
Barbara hebben samen met hun broer Jordi deze stichting in december 2016 opgezet.
Doel
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door
middel van het initiëren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van o.a. welzijn,
onderwijs, bescherming van natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg,
ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, een combinatie van deze doelen, het financieel of
op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling en voorts al hetgeen
daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
Gekozen is om vooralsnog de doelstelling algemeen te houden.
De stichting streeft geen winst na.
Beleid
Jaarlijks worden een aantal doelen en/of projecten gekozen welke de stichting specifiek willen
steunen. Per doel wordt beschreven waarom dit doel gekozen is. Voor één van deze doelen zal
een wervingsactie worden opgezet. Het opgehaalde bedrag zal worden verdubbeld door de
stichting.
Bestuur & Commissie
De Stichting heeft een bestuur, bestaande uit drie bestuurders, en een commissie, ingesteld
door het bestuur welke bestaat uit familieleden.
Het bestuur
De bestuursleden zijn:
Voorzitter:
Linda Saan
Penningmeester:
Peter Jeukens
Secretaris:
Lex Tange
Het bestuur is in 2017 eenmaal bij een geweest, waarin het beleidsplan 2017-2018 is
goedgekeurd.
Commissie
Tijdens de commissie vergaderingen worden de verschillende donatie mogelijkheden
besproken. De commissie is in 2017 twee keer bijeen geweest.
De commissie leden zijn:
• Claudia van Heiningen- Saan
• Jordi Saan
• Linda Saan
• Barbara Saan
• Ewout van Heiningen
• Franca Hendriks

Inkomsten
Van Koninklijke Saan B.V. en Saan Consulting B.V. is een bijdrage ontvangen van totaal
€ 95.000. Met de directie van Koninklijke Saan is afgesproken dat 5% van de winst voor
belasting jaarlijks aan de stichting zal worden geschonken met een maximum van € 100.000.
Donaties 2017
•

Hulphond Nederland
'Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet
van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief'.
Met 8 vrouw/man hebben wij de Dam tot Dam by night gelopen. De volgende dat hebben
10 man/vrouw 85 km gefietst. De ontvangen donaties, € 4.490,00 zijn verdubbeld door Sa4
naar € 8.500.

•

Donkey Sanctuary Bonaire
Tijdens een vakantie in Bonaire hebben wij de ezel opvang bezocht. Al 25 jaar zorgt Marina
Melis met haar man voor de zieke, gewonde en verweesde ezels. Inmiddels meer dan 600
ezels. Zij worden voorzien van voedsel, drinkwater en medische verzorging en hebben er
veel ruimte en vrijheid. De aftandse heftruck was dringend aan vervanging toe. Wij hebben
een goede 2e hands heftruck aangekocht en naar Bonaire verscheept.

•

KWF - Alpe d’Huzes
Goede vrienden van de familie die de Alpe d’Huez zijn gaan fietsen voor het KWF (Tour de
Friends Weesp). Zij konden per beklimming EUR 500 verdienen voor het KWF. Met 11
beklimmingen kon er € 5.500 overgemaakt naar het KWF.

•

VUmc Alzheimercentrum
Bij gelegenheid van de 90e verjaardag van opa Piet Saan op 5 juli heeft hij zijn gasten
gevraagd een donatie te doen voor het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Het
ontvangen bedrag van € 1.485 is verdubbeld door de stichting naar € 2.970.

•

Rode Kruis - Serious Request
Sa4 heeft een bijdrage gedaan van € 5.000 aan het Rode Kruis n.a.v. de uitzendingen van
Serious Request.

Evaluatie
Met een goed gevoel kijken wij terug op ons eerste jaar als goede doelen stichting. De Dam tot
Dam by night loop en fietsclassic heeft een mooi bedrag opgebracht voor de stichting
Hulphond. De heftruck voor de Ezelopvang was onverwacht maar leuk omdat wij er zelf zijn
geweest.
De discussies in de commissie over welke doelen wij zullen gaan steunen zijn waardevol.

2018
De stichting Jantje Beton en Ambulance wens zullen een donatie ontvangen.
Verder willen wij in 2018 een Opkikker dag doen met de stichting Opkikker om gezinnen met
een kind, dat chronisch ziek is of een langdurige behandeling tegemoet gaat, een onvergetelijke
dag te bezorgen.
Wij danken een ieder die de door ons gekozen doelen hebben ondersteund met een donatie
en/of inspanning.
Bussum, 19 november 2018
Voorzitter
Linda Saan

Penningmeester
Peter Jeukens

Secretaris
Lex Tange
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Stichting Sa4
FINANCIEEL VERSLAG 2017
INKOMSTEN:
Ontvangen giften
Koninklijke Saan B.V.
Saan Consulting B.V.

€ 55.000,00
40.000,00

Ontvangen donaties
Dam tot Dam(Hulphond)
Gasten (cadeau opa Saan 90jr - Alzheimer)

€ 4.490,00
1.485,00

Totaal Inkomsten
UITGAVEN:
Donaties
Hulphond
VUm Alzheimercentrum
Alpe d’Huzes
Rode Kruis (Serious Request)

Totaal uitgaven

5.975,00
€ 100.975,00

€ 8.500,00
2.970,00
5.500,00
5.000,00
21.970,00

Actie kosten
Kosten Whydonate (7,5%) (Hulphond)
Algemene kosten
Diverse
Bankkosten

€ 95.000,00

845,60
€ 74,90
116,80

191,70

Naar Reserve

€ 23.007,30
€ 77.967,70

Balans per 31 december 2017
Liquide middelen
Rabobank

€ 77.967,70

Vermogen
Vermogen

€ 77.967,70

